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Din styrelse har ordet 
 
Hösten är på intåg och styrelsen vill passa på att 
hälsa Alla hjärtligtvälkomna tillbaka till Brf 
Fålhagen. Det har hänt mycket i huset under 
sommaren och styrelsen vill därför hälsa ett extra 
hej till Alla nya medlemmar. Här följer ett antal 
tips från Er styrelse som gynnar Dig som medlem: 
 
Ny som gammal så har Du kanske ett flertal 
frågor och därför vill styrelsen påminna om att 
kolla in på vår hemsida: 
www.falhagen.bostadsrattarna.se. Där finns det en 
hel del matnyttig information som rör Dig och 
Ditt boende, till exempel vanliga frågor och svar, 
information till nyinflyttade och om 
andrahandsuthyrning samt en massa annat! 
Hemsidan uppdateras regelbundet och det kan 
därför vara fördelaktigt att kolla in där lite då 
och då. 
 
Och flertalet flyttkartonger m.m. hör inflyttningen 
till, men har du en stor hög med skräp så snälla 
sortera detta på en återvinningsstation (vid Willys) 
eller återvinningscentral (Boländerna) istället för 
att överbelasta våra kärl i soprummet. Dock ska 
exempelvis gamla möbler och elektronik alltid 
lämnas in på återvinningscentralen. 
 
Styrelsen vill också slå ett extra slag för 
Bostadsrätternas kurs ”Livet som 
bostadsrättshavare” den 22 oktober från kl. 
18.00 på Clarion Hotel Gillet här i Uppsala. Här 
kan du få svar på frågor som vilken försäkring Du 
behöver, vad man gör om grannarna stör, vem 
som blir ansvarig om det läcker vatten från ens 
lägenhet samt om man får bygga om lägenheten 
etc. Deltagandet är GRATIS för våra medlemmar 
och anmälan görs via Bostadsrätternas hemsida.  
Länk nedan: 
http://www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan/5-
livet-som-bostadsrattshavare 
 
 
 
 
 
 
 

Avslutningsvis så rekommenderar styrelsen att 
det blir enklare för Dig (plus det är 
miljövänligare) om Du betalar Din medlemsavgift 
med hjälp av autogiro eller internetfakturor. 
 
Med detta sagt så önskar vi i styrelsen Dig en 
trevlig höst J… 
 
… Och glöm inte att: 

o kolla in hemsidan 
o anmäla Dig till kursen 

 
 
 

 
 
Om du har några frågor så tveka inte att höra av 
Dig till oss! Lägg en lapp i vårt postfack (längst in 
till höger), skicka ett mail, surfa in på hemsidan 
eller ring vår jourtelefon: 
brffalhagen@gmail.com 
www.falhagen.bostadsratterna.se 
076-2219891 
	  


